Till
Fastighetsägare i
Västerlösa Fiber Ekonomisk Förenings
upptagningsområde

Information om fiberförläggning i och runt Västerlösa samhälle

Hej!
Som du säkert redan känner till subventionerar Linköpings kommun och Utsikt anslutning till fibernätet
i kommunen. Därför har Västerlösa Fiber Ekonomisk Förening bildats så att alla i vårt område kan
ansluta sig till denna fiber. Om du är osäker på vilka fördelar en fiberanslutning ger just din fastighet
ska du kontakta någon i föreningen eller den som är områdesansvarig hos dig.
Om ni väljer att avstå vid detta tillfälle tillämpar Utsikt följande princip för de som vill ansluta sin
fastighet vid ett senare tillfälle (källa: www.utsiktbredband.se):
För att fiberansluta villor i områden där kanalisation inte finns krävs att det finns minst 60 villor i området
och att minst 75 procent ansluts till bredbandsnätet. Området som ska anslutas får ligga max 250 meter
från befintligt fibernät. Utsikt ser över sträckan när intresseanmälan lämnats. Priset för att ansluta en villa
till bredbandsnätet är 25 000 kronor. Du ansvarar själv för grävning på egen tomt.

På föreningens extra stämma i söndagen den 9/10 beslutades hur kostnaderna för fiberförläggning i
och runt Västerlösa samhälle kommer att fördelas. Vi skriver därför till dig oavsett om du är medlem i
föreningen eller ej för att nu berätta vad kostnaden blir att ansluta din fastighet till Utsikts fibernät.

Kostnaderna är fördelade i tre områden enligt följande:
Zon 250M
I samhället och för de fastigheter som ligger inom en 250 meters radie från Utsikts anslutningsbrunn
kommer grävning och nedläggning av kanaler för fibern att kosta 4500--5000kr samt Utsikts
anslutningskostnader 4995kr och 1995kr. Utsikts kostnader kan delbetalas under ett år.
Zon 500M
Fastigheter utanför Västerlösa samhälle och för de som ligger utanför 250 meters radie från Utsikts
anslutningsbrunn hamnar i zon 500M vilket ger en förläggningskostnad på 15600--18000kr samt
Utsikts anslutningskostnader 4995kr och 1995kr. Utsikts kostnader kan delbetalas under ett år. Dessa
fastigheter är bidragsberättigade vilket innebär att Länsstyrelsen i Östergötland återbetalar ca 20% av
förläggningskostnaden via föreningen d.v.s. kostnaden för grävning och återställning av mark. Här
finns en möjlighet att samverka med andra då man kan tillhöra 500M även om man själv ligger längre
bort än 500 meter genom att man tillsammans med andra kan samarbeta och därmed gemensamt
uppfylla zonvillkoret för 500 meter.
Zon 500M+
För de fastigheter vilka ligger längre bort än 500 meter från närmaste kopplingspunkt
(anslutningsbrunn) och således inte kan komma i zon 500M gäller att de betalar den kostnad som är
kopplad till den egna anslutningspunkten. Det vill säga en förläggningskostnad på 15600--18000kr
samt den kostnad vilken är direkt kopplad till anslutning av den egna fastigheten/fastigheterna. Utsikts
anslutningskostnader 4995kr och 1995kr. Utsikts kostnader kan delbetalas under ett år. Dessa
fastigheter är bidragsberättigade vilket innebär att Länsstyrelsen i Östergötland återbetalar ca 20% av
förläggningskostnaden via föreningen d.v.s. kostnaden för grävning och återställning av mark.
På andra sidan kan du se hur kostnaden för din fastighet blir.

Så här blir utfallet per zon

•

Totalkostnad för fastighet i Zon 250M blir 11990Kronor exklusive kostnad för grävning på egen
tomt och håltagning i yttervägg.

•

Totalkostnad för fastighet i Zon 500M blir 22590kr exklusive kostnad för grävning på egen tomt
och håltagning i yttervägg. Här kommer ett bidrag att utfalla om ca. 20% av kostnaden för
förläggning av kanalisation. Detta bidrag utbetalas när fiberanläggningen är färdigställd.

•

Totalkostnad för de vars fastighet ligger utanför en radie om 500 meter från Utsikts
anslutningsbrunn måste själva finansiera de antal meter som ligger utanför de 500 meter från
anslutningspunkten. Det betyder att kostnaden blir 22590Kronor exklusive kostnad för grävning
på egen tomt och håltagning i yttervägg. Plus kostnaden för de antal meter utöver de 500 meter
som krävs för en anslutning. Här kommer ett bidrag att utfalla om ca. 20% av kostnaden för
förläggning av kanalisation. Detta bidrag utbetalas när fiberanläggningen är färdigställd. Dessa
fastigheter hamnar i Zon 500M+ exempelvis fastigheter inom Kråkorp och Sålla.

Kostnadskalkylen bygger på den medlemslista föreningen har per den 2011-10-10 och kan förändras
om intresset för fiberanslutning ökar, ju fler fastigheter som ansluts dess lägre blir kostnaderna för
grävning och kanalförläggning. Om fler väljer att ansluta sin fastighet nu när man valt att
subventionera anslutningskostnaderna kommer också kostnaden för kanalförläggningen att minska för
alla i din zon. Det är endast medlemmar i föreningen som kan ansluta sig till fibernätet.

Om du har frågor som rör fiberanslutningsarbetena som snart ska påbörjas i området eller om du inte
är medlem i föreningen är du välkommen att kontakta din kontaktperson enl. nedan eller Martin
Svensson/kassör alternativt Ia Olsson/ordförande.

För att ni ska kunna ansluta er fastighet till fibernätet måste ni underteckna och skicka in avtalet som
gäller ert område. Avtalen ligger på www.vasterlosa.org under fliken Bredband.

Med vänlig hälsning

Ia Olsson
Ordförande

Mer information och avtal finns på www.vasterlosa.org
Kontaktpersoner per område:
•
•
•
•
•
•
•

Västerlösa samhälle inkl kyrkbyn: Andreas Rosenblad Spärringevägen 11, 070-7326037 och
Jonas Wihlborg Spärringevägen 24, 070-8887255
Egeby norra: Anders Hjalmarsson Egeby Trumpetaregården 070-883225, 013-371114, 013-83080
Egeby södra: Martin Svensson Egeby Solgläntan 070-2373793, 072-2156487
Scoutstugevägen: Francis Görmarker Dungen 072-7383377
Hölja: Henrik Johansson Hölja Skogsgläntan telefon 0708-28 88 21
Herrestad: Gösta Gustavsson Herrestad Skogsgläntan 013-83209
Dömmestad: Ia Olsson Lycke, Lycketorp 070-5461358

